Zondagavond
22 november 2020

Komende diensten
Wo 25 19.30 uur, ds. J. Scheele-Goedhart, online
midweekgebed
Zo 29 10.00 uur, dr. P.J. Visser, (Rotterdam)
18.30 uur, ds. J.H. Visser
Wo 02 19.30 uur, ds. J.H. Visser, online
midweekgebed
Zo 06 10.00 uur, ds. J.H. Visser
18.30 uur, ds. J. Scheele-Goedhart

Komende activiteiten
Di 24
Wo 25
Do 26
Ma 30
Ma 07
Wo 09
Wo 09

19.00 uur, Catechisatie Next (NK)
10.30 uur, Leerhuis
20.00 uur, Gemeenteavond verhuur
20.00 uur, Geloof Belijden
20.00 uur, Cursus Hoopvol Leven
10.30 uur, Leerhuis
20.00 uur, Geloofsinzicht

Noorderkerk | www.noorderkerk.org
Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam
Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,
Johan.visser@noorderkerk.org
Predikant: ds. J. Scheele-Goedhart, 06-45744440
Jan.scheele-goedhart@noorderkerk.org
Koster: Petra Wisse, 06-22319529,
Kosterij@noorderkerk.org
Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,
Scriba@noorderkerk.org

Het Noordernieuws, met de agenda en nieuws uit de
Noorderkerk, verschijnt tweewekelijks in de mail. De
agenda is ook terug te vinden op onze website,
www.noorderkerk.nl. U kunt
doneren via de chrch-app, via
de website of scan de QR-code.
Voor vragen over lidmaatschap,
deelnemen of andere
informatie kunt u mailen naar
scriba@noorderkerk.org.
Ik steun de Noorderkerkgemeente met een gift.
Ondergetekende machtigt de Noorderkerk éénmalig
€ _________ van zijn/haar rekening af te schrijven.
Naam: ____________________________________
Bank/giro: _________________________________
Handtekening:
U kunt het formulier retourneren in een van de collectezakken
of de inzamelblokken bij de uitgang. U kunt ook een bijdrage
storten op NL24RABO0333902238 tnv Noorderkerk.

Orde van Dienst van de
Noorderkerkgemeente
Amsterdam
Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en
Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en
Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in
Nederland.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de
Noorderkerk!

Avonddienst, 18.30 uur
Voorganger:
Organist:

Ds. J. de Bruijne, Amsterdam
Jeroen Koopman

Tekst:

Deut. 19:1-13, Jozua 20: 1-9,
Hebr. 6: 18-20

Collecten deze week
1) Wijkdiaconie
2) Noorderkerk
Mededelingen
Houdt u bij het plaatsnemen alstublieft de minimale
afstand in acht door minimaal 2 (liefst 3) stoelen of
zitplaatsen leeg te laten tussen u en uw buurman of
buurvrouw. 1,5 meter afstand, dat is twee armlengtes.

Elke woensdag 19.30 – 20.00 uur midweek gebed,
alleen online te volgen via onze site.
Donderdag 26 november is er een gemeenteavond in
de Noorderkerk over het gebruik van de Noorderkerk
en de verhuur van de kerkzaal voor een aantal
dagdelen in de week aan de organisatie ‘Vincent
meets Rembrandt’ en de huur van de kantoorruimte
door Tot Heil des Volks. U kunt u aanmelden bij Marco
Ouwehand (marcoouwehand@hotmail.com); max 30
kunnen aanwezig zijn.

Welkom ouderling van dienst
Stil gebed, votum en groet
Psalm 90: 1, 8 (LB)
1 - Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Psalm 87: 1, 4 (LB)
1 - Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

4 - Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.
Zegen en heenzending

8 - Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.
Gebed en Schriftlezingen
Lied 462 (WK)
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.
Verkondiging
Muzikaal intermezzo, aansluitend geloofsbelijdenis
Lied 1005: 1, 4 (LB)
1 - Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4 - Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

